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 اخلطح ادلقرتحح للفصل الذساسٍ األول  
:  األسثىع األول 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

قائد رئيسًا ، والمرشد الطالبي أو من ينوب عنو مقررًا ، وثالثة من  )تشكيل المجنة - 1
عمى أن يكون أحدىم من معممي الصفوف األولية ويشارك في  (المعممين المميزين أعضاء 

. االجتماع معمم الطالب الذي تناقش المجنة وضعو
قائد 

مالحظة الطالب المستجدين أثناء األسبوع التمييدي واكتشاف حاالت التخمف العقمي - 2
. والحاالت الخاصة

المرشد ومعممو الصف 
األول 

:  األسثىع الثاًٍ 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

: االجتماع األولي وفيو 
. شرح أىداف وميام المجنة -1
تكميف األعضاء بإعداد النماذج التالية  -2

قائــد المدرسة 

 إحالة طالب لممرشد الطالبي بعد استنفاد الخدمات التربوية لو داخل الفصل وبما يتناسب مع –أ 
 المرشد الطالبي –أ . الصفوف األولية

معمم الصف - ب. خطاب لولي أمر الطالب الذي لم يتقن الميارات - ب

 : األسثىع الثالث 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

إعداد نشرة تربوية تتضمن شرحًا مناسبًا عن أسموب التقويم في ىذه الصفوف ، ونبذة عن - 1
رساليا ألولياء األمور ، مع وضعيا في مكان بارز في المدرسة . دور المجنة ، وا 

معممو الصفوف األولية 
حصر الطالب الذين قررت المجنة في العام الماضي بقاءىم في صفوفيم الدراسية مع - 2

عطاؤىم األولوية لدى  التعرف عمى أىم األسباب التي لم تمكنيم من إتقان الميارات المطموبة وا 
المرشد الطالبي في دراسة الحالة ومتابعتيم وتزويد معممي الصفوف األولية بأسمائيم والمواد 

التي بيا ميارات يتقنوىا وتحديد ىذه الميارات مع األخذ بعين االعتبار متابعة الطالب الذين تم 
. ترفيعيم بناًء عمى رأي المجنة
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:  األسثىع الشاتغ 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

إعداد نشرة تربوية موجية لممعممين تتضمن أساليب معالجة الطالب المتأخرين دراسيًا 
. فرديًا وجماعيًا داخل الفصل ، ووجوب مراعاة الفروق الفردية وتوزيعيا عمى المعممين

 قسم التوجيو –اإلدارة 
 الصفوف األولية –واإلرشاد 

 

: األسثىػاى اخلاهس والسادس 
:  األسثىػاى الساتغ والثاهي 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

المعمم . ، وتسجيميا في بطاقة نظام نور (التي درست حتى اآلن  )االنتياء من تقويم الميارات المطموبة 
المعمم . لكل مادة ثم إدخاليا في في نظام نور  (التي درست حتى اآلن)تحديد المعمم لمميارات المطموبة 

يحدد المعمم الميارة –مطابقة تقويم المعمم لو–بعد طباعة بطاقة تقويم الطالب من نظام نور ويتم 
ليستفيد ولي أمر الطالب  (يكتب المعمم بخط اليد تحت الميارة األجزاء التي لم يتقنيا الطالب)بالتفصيل 

. من نتائج التقويم وليتسنى لو متابعة ابنو
المعمم 

:  األسثىع الراسغ 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

متابعة مقرر المجنة ورئيسيا لنتائج التقويم لمفترة األولى ودراستيا ، وعمل تقويم شامل 
وكيل شؤون الطالب . ألعمال المجنة من خالل الفترة السابقة

:  األسثىع  الؼاشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

دراسة الصعوبات التي يواجييا الطالب في إتقان الميارات ، ووضع الحمول ليا من المدير والمرشد 
. ومعمم كل مادة عمى ضوء نتائج الفترة األولى

معممي + وكيل شؤون الطالب 
الصفوف األولية 

:  األسثىػاى احلادٌ ػشش والثاًٍ ػشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

 والمرشد وكيؿ شؤوف الطالب . إشعار ولي أمر الطالب في الصفوف األولية بمستوى ابنو خالل الفترة الماضية
الطالبي 

دعوة أولياء أمور الطالب حسب برنامج يعده المرشد الطالبي لمعالجة حاالت الطالب ذوي 
. االحتياجات المختمفة

المرشد الطالبي 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

:  األسثىػاى الثالث ػشش والشاتغ ػشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

، وتسجيميا في  (التي درست حتى اآلن)االنتياء من تقويم الميارات المطموبة 
المعمم . (في نظام نور)بطاقة التقويم لمطالب 

لكل مادة ثم إدخاليا في  (التي درست حتى اآلن)تحديد المعمم لمميارات المطموبة 
المعمم . (في نظام نور)

 – مطابقة تقويم الممم لو –يتم  (نظام نور )بعد طباعة بطاقة تقويم الطالب من 
يكتب المعمم بخط اليد تحت الميارة األجزاء التي لم )يحدد المعمم الميارة بالتفصيل 

ليستفيد ولي أمر الطالب من نتائج التقويم وليتسنى لو متابعة ابنو  (يتقنيا الطالب
المعمم 

:  األسثىع اخلاهس ػشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

حصر لمطالب الذين يشتركون في عدم إتقان ميارة معينة في كل مادة وتعبئتيا من 
المعمم . قبل معمم الفصل

 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

: اجتماع مجمس المدرسة ويكون ضمن برنامجو 
. إلقاء كممة عن التقويم والمجنة ودور ولي أمر الطالب في المتابعة والعالج- 1
 .توزيع نشرة تربوية تتضمن دور ولي األمر في دعم الخدمات التربوية العالجية- 2

قائد المدرسة       المرشـد 
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 ًٍاخلطح ادلقرتحح للفصل الذساسٍ الثا  
:  األسثىع األول 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

: االجتماع الثاني وفيو
دراسة حاالت الطالب الذين لم يتمكنوا من تحقيق الحد األدنى من الميارات - 1

بعد التقويم في الفترة الثانية وفقًا لما حدده رواد الفصول ، من خالل إعداد 
. دراسة تقويم النتائج لمفصل األول

متابعة الطالب الذين لم يتقنوا بعض الميارات وفق استمارة معدة لذلك لتقديم - 2
. الخدمات التربوية المناسبة

لتشخيص الطالب الذين يعانون من الضعف  (فردية)إجراء دراسة حالة خاصة - 3
لتحديد العوامل الجسمية والنفسية واالجتماعية التي نتج عنيا الضعف 
ويستعان في ذلك بذوي االختصاص فيما ال تستطيع المدرسة دراستو 

. وتشخيصو ، ومن ثم تصنيفو حسب حاالتيم
فردية وجماعية حسب ما  (كالفصول العالجية)إعداد برامج تربوية وعالجية - 4

مكانات لعالج الطالب الذين يعانون ضعفًا في  توفر لمجنة من معمومات وا 
. اكتساب الميارات

 
 

المرشد الطالبي 
 
 
 

 المرشد الطالبي والمعممين

 
المرشد الطالبي 

 
 
 

 
 المرشد الطالبي والمعممين

:  األسثىع الثاًٍ 

: األسثىػاى الثالث والشاتغ

 
 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

جميع األعضاء . توزيع نشرة تربوية عن دور ولي أمر الطالب في دعم خطط المجنة العالجية

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

جميع األعضاء . البدء في تنفيذ برامجيا التربوية العالجية المعدة من قبل أعضائيا
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:  األسثىع اخلاهس 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

. متابعة البرامج التربوية العالجية التي قدمت لمطالب وتقويم أثرىا عمييم- 1
دعوة أولياء أمور الطالب الذين لم يتقنوا الميارات رغم ما قدم ليم من برامج - 2

. تربوية عالجية
إرسال نشرة تربوية من إعداد معممي الصفوف األولية لولي أمر الطالب الذي - 3

. لم يتقن الميارة رغم البرامج التربوية العالجية التي قدمت لو
. إشعار ولي أمر الطالب بمستوى ابنو خالل الفترة السابقة- 4

المعمم +المرشد الطالبي
المرشد الطالبي 

 
المعممون 

 المرشد الطالبي والمعممون

:  األسثىع السادس 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

جميع األعضاء . بحث جيود المجنة وخططيا المستقبمية في اجتماع مجمس المدرسة
 

:  األسثىػاى الساتغ والثاهي 

 
 
 
 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

، وتسجيميا في بطاقة  (التي درست حتى اآلن)االنتياء من تقويم الميارات المطموبة 
المعمم . (في نظام نور)التقويم لمطالب 

المعمم . (في نظام نور)لكل مادة ثم  (التي درست حتى اآلن)تحديد المعمم لمميارات المطموبة 
 يحدد – مطابقة تقويم المعمم لو –يتم .(في نظام نور)بعد خروج بطاقة تقويم الطالب 

يكتب المعمم بخط اليد تحت الميارة األجزاء التي لم يتقنيا )المعمم الميارة بالتفصيل 
ليستفيد ولي أمر الطالب من نتائج التقويم وليتسنى لو متابعة ابنو  (الطالب

المعمم 

متابعة المجنة لنتائج التقويم لمفترة الثالثة ودراستيا ووضع برامج عالجية لمن لديو 
األعضاء . ميارات لم يتقنيا من الطالب
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:  األسثىع الراسغ 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

المسارعة في لقاء أولياء أمور الطالب الذين لدييم ميارات لم يتقنوىا حتى - 1
. اآلن وبحث الخيارات المحددة لدييم لعالج حاالتيم قبل نياية العام الدراسي

. االجتماع الثالث لدراسة نتائج تنفيذ خطط المجنة العالجية- 2

وكيل شؤون الطالب 
المعمم +المرشد الطالبي

قائد المدرسة 

:  األسثىع الؼاشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

تنفيذ البرامج العالجية التي أعدتيا المجنة لمطالب الذين يعانون من ضعف حتى 
المعممون . اآلن ولمن ظير ضعفو من الطالب في الفترة الثالثة من التقويم

:  األسثىع احلادٌ ػشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

إرسال خطابات ألولياء أمور الطالب الضعاف لبيان ما حققو أبناؤىم حتى اآلن وما 
. يتوقع منيم في نياية العام الدراسي

وكيل شؤون الطالب 
المرشد الطالبي +

:  األسثىع الثاًٍ ػشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

المعممون +المرشدالطالبياالستمرار في تنفيذ البرامج العالجية الفردية والجماعية لمن يحتاجيا من الطالب 

:  األسثىع الثالث ػشش 
 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

المعممون  التأكد من صحة تسجيل الميارات في نظام نور ومراجعة ذلك قبل تسجيل نتائج الطالب
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:  األسثىع الشاتغ ػشش 

:  األسثىع اخلاهس ػشش 
عقد المجنة جمساتيا الختامية التخاذ التوصيات التالية بشأن الطالب الذين رأى رائد الفصل بقاءىم ألنيم لم 

: يتقنوا ميارات الحد األدنى لمادة أو عدة مواد
: تسفيع الطالب إذا توفست الشسوط التالية- 1

.   استفادة الطالب وتجاوبو مع الجيود العالجية التي قدمت لو خالل الفصل الدراسي الثاني–أ 
إلخ ، أو تجاوز .. سالمة نمو الطالب من جميع النواحي الجسمية والعقمية والمغوية والحسية - ب

. الصعوبات النمائية نتيجة العالج الطبي المناسب
توفر درجة مناسبة من القدرات واإلمكانات واالستعدادات التي تؤىل الطالب لتجاوز الصف التالي ، - ج

. وأن إخفاقو كان بسبب صعوبات تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية تم تجاوزىا
التوصية باختاذ قساز حول إبكاء الطالب الري مل يتنكن من حتكيل احلد األدنى يف الصفوف األولية إذا تأكدت - 2

 :اللجنة من النكاط التالية
 . عدم استفادة الطالب من الجيود العالجية التي قدمت لو خالل الفصل الدراسي الثاني–أ 

وجود قصور واضح أو مشكمة مزمنة في بعض جوانب النمو الجسمي أو العقمي أو الحركي أو - ب
. ، تجعمو بحاجة إلى تدريب مكثف عمى إتقان الميارات المتعمقة بيا لفترة طويمة.. الحسي أو المغوي

. إعادة الطالب في صفو تؤدي إلى تحسن أدائو الدراسي واكتسابو الميارات المناسبة لنموه- ج
 (المتخصصة)التوصية باتخاذ قرار حول تحويل الطالب الذي لم يحقق الحد األدنى إلى البرامج المساندة - 3

– حالة بطء التعمم –صعوبات خاصة في التعمم : إذا تأكدت المجنة أن لدى الطالب إحدى الحاالت التالية
 . إعاقة حركية أو جسمية مزمنة–حالة نفسية– اضطراب المغة والكالم–تخمف عقمي

يجب تزويد أولياء أمور الطالب في نياية العام بكافة البيانات التي تتضمن بطاقة التقويم لمستوى الطالب في 
الصفوف األولية وعدم االكتفاء بالنتيجة النيائية لمطالب بصرف النظر عن حالة الطالب سواء الذي صدر لو 

قرار بانتقالو لصف آخر أو بقائو في صفو 
 
 
 

 القائم بالعمل العمل المقرر تنفٌذه

بطاقة )التقويم النيائي من قبل المعمم وتسجيل رائد الصف لرأيو في الصفحة الرابعة من 
بعد تسجيل الميارات التي لم تتقن كما في كل فترة وتسميميا لمجنة الرصد  (تقويم الطالب

 ثم استالميا بعد طباعتيا والتوقيع عمييا وتسميميا لوكيل شؤون .(في نظام نور)
الطالب مقسمة إلى قسمين قسم رأى رائد الصف ترفيعو ، وقسم يرى بقاءه ألنو لم يحقق 

. إتقان ميارات الحد األدنى في مادة أو عدة مواد ويجب أن تعالج المجنة أوضاع الطالب

المعممون 
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وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 
 نشاطات اللجنة  

:  تشاهح الرىخُه واإلسشاد ادلقذهح للطالة ادلرفىو دساسُاًا 
 
. منحو حوافز مادية ومعنوية لتشجيعو عمى استمرار التفوق- 1
. إعالن أسمو في اإلذاعة المدرسية- 3
. منحو شيادات تفوق دراسي- 5
. إشراكو في الرحالت والزيارات التي تقوم بيا المدرسة- 7
 .إجراء لقاء معو سواء في اإلذاعة أو في مطوية أو نشرة- 9

. وضع أسمو في لوحة الشرف- 2
. عمل خطابات تينئة ألولي أمره- 4
. الثناء عميو أمام زمالئو- 6
. منحو فرصة لمقيادة- 8

. تنظيم مقابمة قائد المدرسة أو الوكيل- 10
عداد جدول لالستذكار الجيد- 12  .تنظيم وقتو وا 

 
:  تشاهح الرىخُه واإل سشاد ادلقذهح للطالة ادلرتخش دساسُاًا 

يجاد الحمول المناسبة بالتعاون مع ولي األمر - 1 التعرف عمى أسباب ضعف الطالب وبحث ودراسة ىذه األسباب وا 
دارة المدرسة بالطرق التربوية السميمة  .وا 

تبصيره بالطرق السميمة لالستذكار الجيد -2
. متابعة دفاتره وواجباتو ومذكراتو- 3
 (إعداد جدول لتنظيم الوقت)تنظيم وقتو خارج المدرسة - 5
إعطاؤه نشرة عن المذاكرة وجدواًل لممذاكرة - 7
 القيام بالتوجيو واإلرشاد الجماعي والفردي وفق خطة محددة- 9

 منحو خطاب شكر أو شيادة تحسن مستوى عند تحسن مستواه-11

. إلحاقو بالبرامج العالجية- 4
. االتصال بمدرسيو لرعايتو وتشجيعيم- 6
. حثو نفسيًا عمى أىمية الدراسة- 8

مساعدتو الختيار الرفقة الصالحة المتفوقة -10
 .دراسـيا

إشراكو في مسابقات تتـناسـب مع مستواه - 12
 .لغرض التشجيع

 تحويمو لموحدة الصحية لعالجو إذا كان يعاني من صعوبات في التعمم مثل صعوبة النطق أو ضعف السمع أو البصر- 13
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 

 الرباهح الؼالخُـح  
  :الرباهح الؼالخُح ادلراحح للوؼلن

 .متابعة الطالب داخؿ الفصؿ وتخصيص جزء مف الدرس لمطالب -1
 .تغيير مكاف الطالب في الفصؿ -2

 .استغالؿ بعض حصص الفراغ لدى المعمـ والتركيز عمى الطالب -3

 .تشجيع الطالب داخؿ الفصؿ أماـ زمالئو -4

 .تقديـ الجوائز الرمزية التشجيعية -5

االجتماع بولي أمر الطالب واطالعو عمى مستوى ابنو الدراسي وحثو عمى متابعة ابنو والتواصؿ مع  -6
 .المدرسة

 .استعماؿ الوسائؿ المتاحة سواًء كانت سمعية أو بصرية أو غير ذلؾ -7

 .تزويد ولي أمر الطالب بجدوؿ يووض ما سيتـ دراستو أسبوعياً  -8

 .تجزئة المادة حسب قدرات الطالب -9

 

 :  الرباهح الؼالخُح ادلراحح للوششذ الطالتٍ
جمع الطالب الوعاؼ في فصؿ معيف بعد توحيد حصة المادة في فصوؿ الصؼ الواحد وووع  -1

شعار ولي األمر بأف ابنو قد التحؽ بيذا البرنامج العالجي  .جدوؿ بذلؾ وا 
 .إلى معمـ متميز ولفترة محدودة (الوعاؼ)إسناد تعميـ ذوي الحاجات  -2

 .تبادؿ الطالب الوعاؼ بيف المعمميف في فصوؿ الصؼ الواحد -3

 .تخصيص جزء مف الحصة لمطالب المحتاج -4

 .استخداـ طريقة التعمـ التعاوني -5

 .( واجب خاص– أنشطة –معمـ الصعوبات )العالج الفردي ومف أدواتو  -6

 .صباحاً  (7.00 حتى 6.30)استغالؿ وقت االصطفاؼ الصباحي أو قبمو بنصؼ ساعة مثاًل مف  -7

 

 تنـفـذ الخـدمـات اإلرشـاديـة بإشـراف مبـاشـر مـن قيادة المـدرسـة* 
 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ذقشَش ػي الربًاهح الؼالخٍ ادلقرتذ  
 

 :أهذاف الربًاهح  
 

 :  هقذهح
تعتبر البرامج العالجية من الميام األساسية المطموبة من لجنة التوجيو واإلرشاد فمن ىذا المنطمق رأت لجنة 

التوجيو واإلرشاد ومن خالل دراسة النتائج المقدمة من المرشد الطالبي بالمدرسة ضرورة وضع برنامج 
عالجي يناسب تالميذ الصفوف األولية ومن يقوم بو من معممين ، فاقترحت ىذا البرنامج ليتم تطبيقو داخل 
المدرسة أماًل منيا أن يسيم ويساعد في إتقان الطالب لمميارات والمعارف التي لم يتمكن من تحقيقيا خالل 

. الفترة السابقة
 

:  ًىع الربًاهح
 ػػػػػػ وحتى ػػػػػػ الفترة ػػػػػػػبرنامج عالجي جماعي لطالب الصفوف األولية لمدة 
اسم البرنامج ــــــــــــ محتواه ــــــــــ أسموب تنفيذه ــــــــــــــ  

 

 :  أهذاف الربًاهح
. إكساب الطالب الميارات والمعارف التي لم يتمكنوا من إتقانيا منذ بداية العام الدراسي -1
 .تطبيق ما ورد في الئحة الصفوف األولية من تنفيذ البرامج العالجية -2

 .إصدار حكم مناسب ومدلل لترفيع أو إبقاء الطالب في صفو -3

 .الرفع من مستويات الطالب ذو المستوى المتدني -4

 .توثيق وضع الطالب المتأخر دراسيًا في المدرسة -5
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التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

:  خطىاخ ذٌفُز الربًاهح 
دراسة نتائج تقويـ التالميذ في الصفوؼ األولية وخالؿ حصر الميارات التي لـ يتقنيا الطالب خالؿ  -1

 .تمؾ الفترة
 .ووع بطاقة متابعة لعمؿ البرنامج العالجي لكؿ طالب -2

قناعيـ بأىمية ىذا العمؿ -3  .اختيار أفوؿ المعمميف ليقوـ بتنفيذ البرنامج وا 

 .ووع جدوؿ لكؿ معمـ -4

 .اختيار أوقات التماريف الصباحية أو الحصة السادسة لكؿ يوـ ثالثاء أو أربعاء -5

 .إشعار ولي األمر بانوماـ ابنو في ىذا البرنامج والتوقيع بالعمـ -6

 .توفير الوسائؿ المناسبة لتنفيذ البرنامج -7

 .منض شيادات شكر وتقدير وجوائز تقديرية لممعمميف -8

 .قياس مستوى تحصيؿ الطالب نسبياً  -9

ووع ممؼ لكؿ طالب أنظـ إلى البرنامج يووع فيو كؿ ما يتعمؽ بو مف برامج عالجية أو إشعارات أو  -10
 .استدعاء

:  الٌرائح ادلرىقؼح 
. من خالل ىذا البرنامج سيتم التعرف عمى أىم الميارات التي قد تتسبب في إبقاء بعض الطالب -1
 .إعطاء تصور جيد لمجنة التوجيو واإلرشاد لوضع بعض الطالب -2

 .تقميل نسبة الطالب المتوقع بقائيم ىذا العام -3

 .التركيز عمى بعض الميارات خالل العام القادم من قبل معمم الصف -4

 .اكتشاف بعض الحاالت الفردية التي تستدعي تحويل البعض منيم إلى البرامج المساندة -5

 .تكوين دالئل إلصدار حكم عمى الطالب من قبل لجنة التوجيو واإلرشاد -6

إكساب الطالب اتجاىات إيجابية تجاه التعميم من خالل استخدام األساليب المشوقة الكتساب ما  -7
 .ينقصيم من ميارات أثناء دروس التقوية

تفاعل أولياء أمور الطالب مع البرنامج من خالل المتابعة ليم بعد التحاق أبنائيم بيذا البرنامج  -8
عطائيم تصور واضح عن مستوى أبنائيم وانتقاء أفضل األساليب إلكسابيم الميارات  .وا 

استفادة معممي المدرسة من ىذا البرنامج من خالل معرفة األساليب التي من خالليا يتم اكتشاف  -9
 .الطالب ذوي صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيم
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 األوقاخ ادلراحح للؼالج  
 

 .الحصة السادسة مف يوـ الثالثاء واألربعاء  -1

 .استثمار حصة النشاط الواردة في الجدوؿ األسبوعي -2

استعارة حصة مف مادة أخرى شريطة أال يؤثر ذلؾ عمى تحصيؿ الطالب في المادة المستعارة منيا  -3

 .الحصة ما عدا حصة التربية البدنية ألثرىا النفسي عمى الطالب

 .االستفادة مف جزء حصة كالطابور في تعميـ ميارة جزئية -4
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ٍذقشَش ػي فصل ػالخ  
 

 :  اخلطح
1-  ................................................................................................... 
2-  ................................................................................................... 
3-  ................................................................................................... 
4-  ................................................................................................... 
5-  ................................................................................................... 

 

 :  سأٌ ادلؼلن تؼذ تشًاهح الفصل الؼالخٍ
1- ................................................................................................... 
2- ................................................................................................... 
3- ................................................................................................... 
4- ................................................................................................... 

 
 ـــــــــــــــاسن ادلؼلن 

  ــــــــــ: ػذد ادلرحسٌني
1        ....................................... -6 ....................................... -
2     ....................................... -7 ....................................... -
3      ....................................... -8 ....................................... -
4      ....................................... -9 ....................................... -
5               ....................................... -10 ..................................... -
 

املرشد الطالبي 

                              ...................... 

وكين شؤون الطالب 

........................... 

قائد املدرسة 

..................... 
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 إقاهح الفصىل الؼالخُـح  
  المحترم   .......................................................     :المكرم ولً أمر الطالب

: وبعد... السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 (           )تعتزم قيادة المدرسة إقامة برنامج عالجي لمطالب الذين لم يتقنوا ميارات معينة في 

:  وحيث أن ابنكم من ىؤالء الطالب الذين لم يتقنوا الميارات التالية
  

  

  

  

  

  

ىـ 143/    /  خالل الفترة  ـ   (         )لذا نشعركم بأن ابنكم سيمتحق بأحد ىذه الفصول العالجية لمدة 
ونأمل منكم المساعدة والمتابعة لألخذ بيد الطالب نحو إتقان ىذه الميارات عممًا بأن الفرصة ما زالت لتحسين 

. مستواه
. شاكرين لكم حسن تجاوبكم 

:  هالحظح 
: يقصد بالفصول العالجية - 1

 لمساعدتيم في إتقانيا لمدة – في فصل واحد –جمع الطالب الذين يشتركون في أنيم لم يتقنوا ميارة معينة 
 .)          (

 .يفضل زيارة المدرسة لمعرفة أفضل الطرق لرفع مستوى الطالب وطريقة متابعتو في المنزل- 2
 

المرشد الطالبي 
                              ...................... 

وكيل شؤون الطالب 
........................... 

قائد المدرسة 
..................... 

 

:  اسرلود أصل اإلشؼاس
  ػػػػػػػػػػػػػ: التوقٌع                                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: االسم
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 الشػاَح الفشدَح واجلواػُح  
 (الصفوف األولٌة  )لطالب لم ٌتقن المهارات والمعارف والعلوم 

 / الفصل /                    الصف /                                      اسم الطالب
المهارات التً لم ٌتقنها  الـمواد

 الفترة األولى

المهارات التً لم ٌتقنها 
 الفترة الثانٌة

المهارات التً لم ٌتقنها 
 الفترة الثالثة

المهارات التً لم ٌتقنها 
 الفترة الرابعة

    قرآن كريم 
    توحيـد 

    فقه وسلوك 
    قراءة ونشيد 

    إمـالء 
    تعـبير 
    خط 

    رياضـيات 
    عــلوم 

    مجموع مواد التأخر 
 

أسباب عدم إتقان الميارات 
   ..عدم المتابعة من قبل األسرة

   ...............بطء في التعمم 
   ..........اضطراب في الكالم 

   ....(أسرية  )حالة اجتماعية 
   .................حالة صحية 

 ........مرئيات المجنة 

  البرامج العالجية المقدمة 

     دعوة ولي أمره 

     متابعة دفاتره وواجباتو 

     تغيير مكانو بالفصل 

     إشراكو في فصول عالجية 

     الواجبات الخاصة 

     تبادل الطالب بين المعممين 

     التعمم بمساعدة األقران 

     استغالل وقت النشاط والطابور 

     تقويمو عدة مرات 

     الحصة العالجية 

     توجيو األسرة لكيفية التعامل معو 

 : مدى استفادة الطالب منيا وتفاعمو 

 :زيارة ولي أمر الطالب  تراجع ثبات تحسن الفترة

    األولى 

    الثانية 

    الثالثة 

    الرابعة 

 (      ) عدد مواد اإلعادة  يبقى لإلعادة    نتيجة نياية العام الدراسي        يرفع       

  ...................قائذ ادلذسسح ............وكُل شؤوى الطالب ..................                              ادلششذ الطالتٍ
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 أػضـاء جلٌح الرىخُه واإلسشاد ادلشاسكني يف الربًاهح  
 العمـل فـي اللجنـة الوظيـفـة االســـم م

رئيـسـا لمجنـة    1

مـقـررا    2

عـضـوا    3

عـضـوا    4

عـضـوا    5

عـضـوا    6

عـضـوا    7

 
قائد المدرسـة 

 
 ...............................
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وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ٍخذول َثني هسرىي ًرائح الطالب تؼذ ذٌفُز الربًاهح الؼالخ  
 )                         ( الـمادة )                               (                   الصف

 

 بعد التنفٌذ قبل التنفٌذ

المهارات  اسم الطالبالرقم 
 باألرقام

 رأي المعلم التحصٌلاجتٌاز المهارات باألرقام 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

المرشد الطالبي 
                              ...................... 

وكيل شؤون الطالب 
........................... 

قائد المدرسة 
..................... 
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وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 أقسام الطالب هي حُث ادلراتؼح  
:  طالب أولُاء أهىسهن هرؼلوني : أووًا 

وىذه الفئة من الطالب قد تكون أكثر حظًا من الفئتين اآلخرى حيث أن أولياء أمورىم من الطبقة المتعممة 
: ويتم التعامل مع أولياء أمورىم عمى النحو التالي

 :يتـ إرساؿ خطاب لولي األمر يبيف فيو -1

.  عدد المواد التي قد يرسب فييا الطالب–أ 
. بياف الميارات التي أخفؽ فييا الطالب ولـ يظير تحسنًا فييا- ب

إرساؿ نشرة لولي األمر تووض بعض األساليب والطرؽ والتي قد تعيف ولي األمر لمساعدة ابنو في  -2
 .إتقاف الميارات التي أخفؽ فييا

إرساؿ استدعاء لولي األمر يطمب منو الحوور إلى المدرسة لمقابمة معمـ الفصؿ والمرشد الطالبي  -3
 .والتباحث معيـ حوؿ ووع الطالب وماذا يمكف أف يقدـ لو

طالعو عمى ما تـ تقديمو لمطالب مف برامج عالجية طيمة العاـ الدراسي -4  .تبصير ولي أمر الطالب وا 

إرساؿ نشرة تربوية مف إعداد معممي المواد لولي أمر الطالب الذي لـ يتقف الميارات في مادة أو أكثر  -5
 .وبياف البرامج العالجية التي قد تـ أتباعيا

إرساؿ إشعار إنذار أخير لولي أمر الطالب يبيف فيو الميارات التي لـ تتقف ويكوف ىذا اإلشعار بعد  -6
 .نياية الفترة الثالثة وقبؿ البدء في إعداد الفترة الرابعة واألخيرة

في حالة بقاء الطالب لإلعادة يرسؿ خطاب لولي األمر يبيف فيو أف بقاء الطالب قد يكوف لمصمحتو  -7
 .حتى يتقوى ويتمكف في العاـ المقبؿ مف إتقاف جميع الميارات المطموبة

8-  
 

: طالب أولُاء أهىسهن غري هرؼلوني:  اًُاًا 
:  وىذه الفئة يتم التعامل مع أولياء أمورىم عمى النحو التالي 

. يتـ االتصاؿ بولي األمر ىاتفيًا ويطمب منو الحوور إلى المدرسة لمقابمة المرشد ومعمـ الصؼ -1
عند حووره إلى المدرسة يبيف لو ما تـ تقديمو مف برامج عالجية البنو ومدى التحسف مف عدمو في  -2

 .كؿ مادة

اختيار ولي األمر بأف بقاء ابنو في الصؼ لعاـ آخر ال يعني فشمو بؿ قد يكوف دافعًا قويًا إلتقاف  -3
 .الميارات التي مف أجميا بقي ىذا العاـ

يووض لولي األمر أىمية إشراؾ االبف في حمقات تحفيظ القرآف التابعة لمسجد الحي وما يعود عمى  -4
 .الطالب مف نفع
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 :  طالب َؼاًىى هي ظشوف خاصح:  الثاًا 
قسوة أولياء األمور - ج.   التفكك األسري- ب.    الفقر–أ : ونقتصر ىنا عمى الظروف االجتماعية ومنيا

 وىو تعرض الطالب لبعض الظروف االقتصادية الصعبة التي تحول دون تكيفو مع زمالئو أو :الفقر: أوالًال 
. تؤثر عمى مستواه الدراسي

 : أسالٌب التعامل مع المشكلة* 
. إنشاء جمعية خيرية لمساعدة ىؤالء الطالب من قبل العاممين في المدرسة -1
مخاطبة الجيات ذات العالقة عن طريق معرفة العاممين في المدرسة بالمؤسسة الخيرية لمساعدة  -2

 .ىؤالء الطمبة

 .توفير ما يحتاج إليو الطمبة من أدوات -3
 

 :  التفكك األسري: ثانٌاًال 
ويقصد بذلك ما يطرأ عمى األسرة من ظروف صعبة كانفصال الزوجين عن بعضيما بالطالق أو وفاة أحد 

األبوين أو كمييما أو كثرة المشاجرة بين الزوجين أو تعاطي المخدرات من قبل األب أو غير ذلك من المشاكل 
. التي قد تؤثر عمى مستوى تحصيل الطالب الدراسي

 :  أسالٌب التعامل مع المشكلة* 
. السرية التامة في التعامل مع تمك الحاالت -1
استدعاء ولي األمر بشكل ودي وتربوي لتبصيره باآلثار السمبية المنعكسة عمى الطالب نتيجة  -2

 .لممشكالت األسرية والعمل عمى إزالتيا ومساعدة الطالب في التغمب عمييا

 .تعزيز الجوانب اإليجابية لدى الطالب ومساعدتو في التغمب عمى تمك المشكالت -3
 

 :  قسوة أولٌاء األمور: ثالثاًال 
:  وذلك يكون بالضرب والتوبيخ والعقاب بجميع أشكالو من قبل بعض أولياء األمور 

 :  أسالٌب التعامل مع المشكلة* 
عداد برنامج لمقابمة األب وتحديد المشكمة ووضع  -1 استدعاء ولي أمر الطالب بشكل ودي وتربوي وا 

. الخطط لمعالجة الطالب بشكل تربوي
التعامل مع الطالب بشكل مستمر وتشجيعو عمى االعتماد عمى النفس ، وعدم ترك المشكالت  -2

 .االجتماعية والواقف الضاغطة من الوالدين تؤثر عمى سموكو ومستواه الدراسي

المتابعة الدقيقة والمستمرة من قبل المرشد الطالبي ، ورعاية الطالب وتذليل جميع الصعوبات التي قد  -3
 .تؤثر عميو

 .توعية أولياء األمور باألساليب التربوية في التعامل مع األبناء من خالل الندوات أو الجمعية العمومية -4
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ٍالرىخُهاخ الالصهح وسرخذام منارج احملضش اخلراه  
كل أسبوعين إلشعار ولي أمر الطالب بحاالت  (1)المادة النموذج رقم / يستخدم معمم الفصل  -1

. الضعف التي يحتاج فييا ابنو لممساعدة طيمة الفترات الدراسية األربعة
 .بعد توزيع نتائج الفترة الدراسية الثانية (2)المادة النموذج رقم / يستخدم معمم الفصل  -2

المكمف باإلرشاد النموذج الثاني خالل األيام الثالثة األولى من األسبوع في / يستقبل المرشد الطالبي  -3
الفصل الدراسي الثاني من معممي فصول الصف الواحد ثم يصنف حاالت الضعف لكل مادة في 

 (.3)النموذج رقم 

تناقش لجنة التوجيو واإلرشاد وتقرر أساليب العالج المالئمة في اجتماعيا األول نياية األسبوع  -4
 .الدراسي األول من الفصل الدراسي الثاني وتعين المعمم المعالج لكل مادة والفترة الزمنية المناسبة

بنتائج التقوية  (4)بعد تنفيذ البرنامج العالجي الذي أقرتو المجنة ويعد المعمم المعالج النموذج رقم  -5
لتقويميا من قبل لجنة التوجيو ويرسل معمم الفصل النموذج األول إشعارًا لولي أمر الطالب بنتائج 

 .ابنو بعد اجتيازه برنامج التقوية ، وبقاء بعض ميارات الحد األدنى التي لم يتقنيا ابنو

بعد توزيع نتائج الفترة الدراسية الثالثة تكرر الخطوات السابقة لتفعيل  وتنفيذ الجيود العالجية مرة  -6
ثانية طيمة الفترة الدراسية الرابعة التي يتوقف عمى نتائجيا ترفيع الطالب إلى الصف األعمى أو 

 .إبقاؤه

بعدإعالن نتائج الفترة الدراسية الرابعة في األسبوع األخير من الدراسة وقبل توزيع بطاقات التقويم  -7
الختامية، تجتمع لجنة التوجيو واإلرشاد لتقويم حاالت الطالب الذين أبقاىم معمم الفصل لإلعادة 

وال يجوز لمجنة تعديل المحضر المذكور بعد  (5)وتوثق اجتماعيا بالمحضر الختامي النموذج رقم 
 .اعتماده وتوقيعو، مع اإلشارة إلى أىمية استخدام نسخة من المحضر لكل صف دراسي

 .يضع المرشد الطالبي صورة من المحضر الختامي في ممف كل طالب ورد لو اسم فيو -8

تعتبر النماذج الخمسة المرفقة وثائق مساندة يجب االحتفاظ بيا عامين دراسيين قبل إتالفيا وعمى  -9
 .المرشد الطالبي أن يحفظ في ممف خاص النماذج الخاصة بكل صف ليرجع إلييا عند الحاجة

تمثل ىذه النماذج الخمسة مضافة إلى خطة عمل لجنة التوجيو واإلرشاد قاعدة لعمل المجنة كما حدد  -10
 . من الئحة تقويم الطالب42ص (ج)مياميا الممحق 
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التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 1 منىرج – إشؼاس مبسرىي الرحصُل  
 

: ......................  بالصف : ..................................         المكرم ولي أمر الطالب 
: وبعد .. السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

في سبيل تحقيق مزيد من التعاون بين المدرسة والبيت لما فيو مصمحة أبنائنا الطالب فإننا نفيدكم بأن ابنكم 
:  يحتاج إلى المساعدة في الميارات التالية 

 
 الـمـــــهارات الـمـــادة

  
  
  
  
  
  
 

. شاكرين لكم حسن تجاوبكم. نأمل منكم التعاون مع المدرسة ومتابعة ابنكم لتحقيق مستوى أفضل 
 

المرشد الطالبي 
                              ...................... 

وكيل شؤون الطالب 
........................... 

قائد المدرسة 
..................... 

 
 

. يبعث المعمم بصورة من ىذا اإلشعار إلى ممف المجنة بعد أن يحتفظ بصورة منو: مالحظة
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           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ًً( 2) منىرج – قائوح تتمساء الطالب الزَي مل َرقٌىا ههاساخ احلذ األد 
 ( 3)و  (2) تٌاء ػلً ًرائح الفرتج الذساسُح 

 مالحظات أسماء المهارات غٌر المتقنة الـمادة اسم الطالب الرقم

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

. يسمم ىذا البيان لممرشد الطالبي عبر رئيس لجنةالتوجيو واإلرشاد ويحتفظ المعمم بصورة منو: مالحظة ميمة
: ..........................  االسم: المرشد الطالبي

: ........................      التوقيع
: .........................      التاريخ

: ...........................  االسم:         وكيل شؤون الطالب 
: .........................                        التوقيع

: ...........................  االسم: رئيس لجنة التوجيو واإلرشاد
: .........................  قائد المدرسة        التوقيع
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وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 
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           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ًً( 3) منىرج – قائوح تتمساء الطالب الزَي مل َرقٌىا ههاساخ احلذ األد 
 الفصل اسم الطالب الرقم

أسماء المهارات غٌر 
 المتقنة

المعلم 
 المعالج

 فترة العالج

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

: مالحظة ميمة
.  يستخدم ىذا البيان لمادة واحدة ويسمم لممعمم المعالج عبر مدير المدرسة ويحتفظ المرشد الطالبي صورة منو

: ..........................  االسم: المرشد الطالبي
: ........................      التوقيع
: .........................      التاريخ

: ...........................  االسم:         وكيل شؤون الطالب 
: .........................                        التوقيع

: ...........................  االسم: رئيس لجنة التوجيو واإلرشاد
: .........................  قائد المدرسة        التوقيع
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التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ًًتُاى تٌرائح اجلهىد الؼالخُح للطالب الزَي مل َرقٌىا ههاساخ احلذ األد – 
 ( 4)منىرج 

 األسباب المهارات التً لم ٌستفٌد فٌها المهارات التً استفاد منها اسم الطالب الرقم

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

: خالصة وصفية لمجيود العالجية التي قدمت لمطالب والمدة التي نفذت فييا
 ...........................................................................................................
 ...........................................................................................................
 ...........................................................................................................

 
 

:  مالحظة ميمة
. واجتازوا برنامجًا عالجيًا ويسمم لممرشد الطالبي (3)يعد ىذا البيان بأسماء الطالب الذين وردت أسمائيم في النموذج - 1
. بنتائج ابنو العالجية ومدونًا فيو أسماء الميارات التي لم يتقنيا (1)يرسل معمم الفصل إشعارًا لولي أمر الطالب النموذج - 2

: ..........................  االسم: المعمم العـــــــــــــــــالج 
: ........................      التوقيع
: .........................      التاريخ

: ...........................  االسم:         وكيل شؤون الطالب 
: .........................                        التوقيع

: ...........................  االسم: رئيس لجنة التوجيو واإلرشاد
: .........................  قائد المدرسة        التوقيع
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.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 ( 5) منىرج –( ج) حمضش اوخرواع اخلراهٍ للدٌح واإلسشاد ذٌفُزاًا دلا خاء يف ادللحق 
 في    ػػػػػػىـ قد اجتمعت لجنة التوجيو واإلرشاد المشكمة بقرار قائد المدرسة رقم 14/   /     الموافق    .......... أنو في يوم 
ىـ ، والموقع من جميع أعضائيا أدناه لمنظر في حالة الطالب التالية أسماؤىم ولم يتقنوا ميارات الحد األدنى 14/   /    

 .وأبقاىم المعمم لإلعادة

 الـمادة اسم الطالب الرقم
أسماء مهارات الحد األدنى غٌر 

 المتقنة
 معلم الـمادة

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

وبعد االستماع لمعمم الطالب ، ودراسة أوضاع الطالب المذكورين من خالل تقارير الفترات الدراسية األربعة 
لكل طالب ، والتحقق من مستوى تحصيمو من خالل استمارات المتابعة اليومية لمفصمين الدراسيين ، وتقويم 

في الفترة  (4)و  (3)استجابة الطالب وتجاوبو مع الجيود العالجية التي قدمت لو من خالل النموذج 
: الدراسية الثالثة والرابعة فقد قررت المجنة ما يمي

 
 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

)            ( إىل الصف           (              )ذشفُغ الطالب الرالُح أمسائهن هي الصف : أووًا 
 أسباب الترفٌع الفصل/ الصف  اسم الطالب الرقم

1    
2    
3    
4    
5    

  لإلػادج)          (  إتقاء الطالب الرالُح أمسائهن يف الصف:  اًُاًا 
 أسباب اإلبقاء الفصل/ الصف  اسم الطالب الرقم

1    

2    

3    

4    

5    

حتىَل الطالب الرالُح أمسائهن تؼذ هىافقح أولُاء أهىسهن إىل الرباهح ادلساًذج :  الثاًا 
 ادلرخصصح

 أسباب اإلبقاء الفصل/ الصف  اسم الطالب الرقم

1    

2    

3    

4    

5    

. ىـ 14/    /       الموافق     ...................   حرر ىذا المحضر في يوم 
المادة / معلم الفصل  / كالعضو المشار

: ......................  االسم
 : .................... التوقيع

المقرر / المرشد  

: ......................  االسم
 : ....................التوقيع

وكٌل شؤون الطالب   

: ......................  االسم
 : ....................التوقيع

عضو 

: ......................  االسم
 : ....................التوقيع

عضو  

: ......................  االسم
 : ....................التوقيع

رئٌس اللجنة  

: ......................  االسم
 : ....................التوقيع



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 الطالب الضؼاف يف الفصل  
: .................... مدرس مادة / .........................................    األخ المكرم األستاذ 

:  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو          وبعد
انطالقًا من حرصنا عمى مصمحة أبنائنا الطالب ، ورغبتنا الجادة في المتابعة المبكرة واليادفة لمستوياتيم 
الدراسية حتى نتمكن من التعاون معكم في وضع برنامج مساعد لألخذ بيد الطمبة الضعاف في مادتكم حتى 
خالصكم وتعاونكم  يتمكنوا من تجاوز ىذا الضعف والسير قدمًا نحو التقدم والتفوق بعون اهلل ثم بجيودكم وا 

. المثمر بإذن اهلل
ادلششذ الطالتٍ 

                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 

 
 (المرشد الطالبي  )....................................... المكرم قائد المدرسة 

:  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو       وبعد 
: بناء عمى طمبكم نرفع لكم أسماء الطالب الذين يعانون من ضعف وىم

 مالحظات الضعف الذي ٌعانً منه المادة الصف اسم الطالب م

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 إحالح طالة هي وكُل شؤوى الطالب إىل ادلششذ   
 مالحظات الصف اسم الطالب

   
 

المكرم المرشد الطالبي                                          وفقو اهلل 
: وبعد ..... السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

نحيل إليكم الطالب المذكور اسمو أعاله ، حيث أنو لم يتمكن من إتقان الميارات المطموبة ، وذلك في المواد 
:- التالية

 رقم المهارة المهارات التً لم ٌتقنها الطالب الـمــادة

   
   
   
   
   
   
   

 
:- وقد تم عمل اآلتي لمرفع من مستوى التمميذ 

 ...........................................................................................................
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

ىـ 143:   /    /    التاريخ: ..................     التوقيع: ..................      وكيل شؤون الطالب
 
 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 حصش الطالب ادلشرتكني يف ههاسج هؼٌُح مل َرقٌىها  
  للعام الدراسً  (                )خالل الفترة 

 /المادة /المادة /المادة /المادة

/ المهارة/ المهارة/ المهارة/ المهارة

أسماء الطالب أسماء الطالب أسماء الطالب أسماء الطالب 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 /التوقيع/                                                      اسم معمم الفصل

 
ادلششذ الطالتٍ 

                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 

 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 اسرواسج هراتؼح طالة  
 ػػػػػػػػػػمعلم الفصل : )         -        ( الصف  ػػػػػػػػػػػػػ                         ػ: اسم الطالب

 طرق عالجها المهارة التً لم تتقن المادة
ما تم تنفٌذه بشأن 

 عالجها
 النتٌجة

     
    
    

     
    
    

     
    
    

     
    
    

     
    
    

المجنة المتابعة 
 

ادلششذ الطالتٍ 
                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 إشؼاس تضؼف طالة للوشحلح األولُح  
 الصف اسم الطالب

  
 

حفظو اهلل  : ...........................................        ولي أمر الطالب / المكرم 
: وبعد ....... السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

: نفيدكم أن ابنكم ضعيف ولم يتمكن من إتقان الميارات التي تم شرحيا لو وخاصة في المواد التالية
 المهارات التً لم ٌتقنها خالل الفترة السابقة الـــمادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
. نرجو منكم المساىمة معنا في الرفع من مستوى ابنكم الدراسي والعمل عمى متابعتو

شاكرين لكم تعاونكم المستمر مع المدرسة 
 

: ....................... ادلششذ الطالتٍ: .............................              هؼلن الفصل
 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 سدل هراتؼح اوذصاوخ ػلً أولُاء األهىس  
 

 الصف اسم الطالب م
وقت 

 االتصال
 مالحظات ما تم بشأنه المتصل الموضوع

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ادلششذ الطالتٍ 
                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 

 اسرذػاء ويل أهش الطالة  
 

 الفصل الصف اسم الطالب

   
 

حفظو اهلل  : .........................................................    المكرم ولي أمر الطالب 
: وبعد......... السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

: نفيدكم أن ابنكم من الطالب الذين يعانون من ضعف في الفترة الماضية وخاصة في المواد التالية 
 

 مواد الضعف لدى الطالب

       

 
لذا فإننا نرغب في حضوركم المدرسة لبحث مشكمة ابنكم التي نسعى إليجاد حل ليا ، والعمل سويًا من أجل الرفع من 

 .............ىـ الساعة 143/   /   الموافق    ...................... ونتمنى حضوركم في يوم . مستواه 
 

شاكرين لكم تعاونكم المستمر مع المدرسة ،، 
 
 

ادلششذ الطالتٍ 
                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 

 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 

 حمضش اخرواع تىيل أهش الطالة  
 

: ........................................  لقد تم بمشيئة اهلل االجتماع مع ولي أمر الطالب 
ىـ  143:    /    /    الموافق: .....................   اليوم: ....................   الصف 

 
: ذلك من أجل مناقشة وضع الطالب من الناحية الدراسية ومعرفة سبب التأخر الدراسي لديو في المواد التالية

 ...........................................................................................................
 

بالغو عن الميارات  ( المادة –الصف  )ىذا وقد تم المقاء مع معمم  من أجل شرح وضع الطالب لولي أمره وا 
: التي لم تتقن والتي تحتاج إلى متابعة ولي أمره ومن خالل االجتماع تم االتفاق مع ولي أمره عمى ما يمي

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
 ...........................................................................................................

 
: .........................  ( المادة–الصف )معمم : ...............................      ولي أمر الطالب 

 
ادلششذ الطالتٍ 

                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 

 
 
 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 (ادلشحلح األولُح  ) إشؼاس لىيل األهش قثل ًهاَح الفصل الذساسٍ األول  
 
 

المحترم / ....................      الصف/ ...........................    المكرم ولي أمر الطالب
: السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو         وبعد
/ .......................................................... نود إبالغكم عن ضعف مستوى ابنكم في مادة 

ىـ   ............–........ وذلك نياية الفصل الدراسي األول لعام  
لذا نرجو منكم بذل الجيد ، ومد يد العون ومساعدتو في رفع مستواه التحصيمي وتوثيق الصمة والتعاون بين 

البيت والمدرسة وبذل الجيد مع الطالب خالل اإلجازة ونذكركم بأىمية مقابمة مدرس المادة لالستفسار 
. والتشاور

واهلل اليادي إلى سواء السبيل ،،، 
  

ادلششذ الطالتٍ 
                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 

 
 

 
 

سممو اهلل : .......................................          المكرم قائد المدرسة
شاكرين لكم اىتمامكم .               اطمعنا عمى ما ورد أعاله 

 
ىـ 143:    /    /   التاريخ: .................    التوقيع/ .............................  اسم ولي األمر

 

 



 
 
 

 

 (الدليل)التوجيه واالزشاد                                                             

وزارة التعميـــــــــم 

اإلدارة العامة لمتعميم مبنطكة تبوك 

مكتب التعميم مبحافظة الوجه 

           مدرسة  

  

ادارة االشراف الرتبوي /الشؤون التعميمية 

التوجيه واالرشاد 

  

.   الفصل الدراسي  . . . . . . . . .  /

 (ادلشحلح األولُح  ) إشؼاس لىيل األهش قثل ًهاَح الؼام  
المحترم / ..................   الصف/ ..............................    المكرم ولي أمر الطالب

: السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو      وبعد 
فنظرًا لقرب انتياء العام الدراسي الحالي نود أن نمفت انتباىكم إلى أن ابنكم لم يتقن بعض ميارات الحد 

. (رغم انتياء فترة التقويم الثالثة  )األدنى في بعض المواد حتى اآلن 
في  (الفترة الرابعة)وبالتالي فإنو في حالة عدم إتقانو لمميارات الموضحة أدناه قبل صدور التقويم النيائي 

لعدم وجود اختبارات دور  )نياية العام فإننا نحيطكم عممًا بأنو سيبقى لإلعادة في نفس الصف العام القادم ، 
لذلك فإننا ندعوكم لمتعاون معنا في سبيل مصمحة الطالب ومحاولة مساعدتو في  ( كما تعممون –ثاني 

. االستذكار ليتقن الميارات المذكورة في الوقت المحدد 
ولكم الشكر والتقدير سمفًا ،،، 

 

ادلششذ الطالتٍ 
                              ...................... 

وكُل شؤوى الطالب 
........................... 

قائذ ادلذسسح 
..................... 

 

 المهارات التً لم ٌتقنها الـمـــادة

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 (يعاد ىذا الخطاب لممدرسة بعد توقيع ولي األمر عميو / مالحظة  )

 ىـ143:    /   /   التاريخ/ ...............   التوقيع/ ..............................    اسم ولي األمر 


